
המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

20מס׳ מקרה בוחן

מזון• סקטור 

עלהעלה 

42,000₪: שווי המענק הממשלתי

שלמשפחתו שדות  , בילינסקיי עוזי "ע1990החברה הוקמה בשנת 
לפתח ולשווק תוצרת חקלאית  , במטרה לגדל, חקלאיים בעמק חפר

עם הזמן . ולאנשי מקצוע בתחום המזון והקולינריה, למסעדות וקייטרינג
אחות המשווקת לשוק  -נענתה החברה לדרישה ציבורית והקימה חברה

".עלה הביתה"הפרטי באמצעות אתר האינטרנט 
.שנים הוקם מפעל לעיבוד התוצרת בתוך מבנה בית האריזה3-לפני כ

.סלי ירקות ופירות ומוצרי מעדנייה, תוצרת חקלאית טרייה:מוצרים

180-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 448,600

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה94

שיפור של  

בפחת תוצרת חקלאית5%

(  30%-כ)בעקבות פחת תפעולי גבוה המרכז להתייעלות במשאבים החברה פנתה לייעוץ של 

ויעילות  השילוח , האריזה, שנבע מבעיות תפעוליות בשלבים שונים בתהליכי המיון, במפעל

.מופחתת של מערכת קירור גדולה במפעל במהלך העבודה

זיהה נקודות בהן המפעל יכול להתייעל כלכלית  , המרכז להתייעלות ביצע מיפוי מעמיק במפעל

ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל יועצים מתחום האנרגיה והתפעול  , וסביבתית

במסגרתו נבדקו שני קווי , במפעלפיילוטהפרויקט כלל . ממאגר היועצים המקצועיים שלו

.חלוקה על פי מודל העבודה החדש שהוצע

אנחנו שמחים מאוד שנכנסנו  "
,  לתהליך יחד עם המרכז להתייעלות

פרוייקטיםיש לנו בקנה עוד כמה 
"שנרצה לעשות יחד

ל"מנכ, בלינקסיגדעון 
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.בשנהש"קוט161,000: חיסכון בצריכת החשמל
.בשנהח"פדטון 87: הפחתת פליטות גזי חממה

פוטנציאל תועלת

התקנת וילונות למניעת יציאת קור מחדרי הקירור גם כאשר הדלתות  | חדרי קירור •הצעות הייעול
.שיפור ביעילות הקירור של המנועים וירידה בצריכת חשמל: התוצאה. פתוחות

מקדם יעילות  )פעל ביעילות נמוכה , מהחשמל באתר20%-שצרך כ, ילר'הצ| ילר'צ•
COP =הוצע לשנות את משטר ההפעלה  (. היחס בין תפוקת הקור לצריכת האנרגיה
כתוצאה מכך צפוי שיפור  (. 0-5ocבמקום 7-12ocבין )גבוהות יותר ' לטמפ, ילר'הצשל 
.במקדם היעילות וחיסכון בצריכת החשמל ללא כל השקעה כספית46%של 

ENERPRO• יועצים אנרגיה

ילר'צכולל , במפעל הייתה צריכת חשמל משמעותית בעקבות פעילות מערכת הקירוראתגרים
שכללו  , "תרבות ארגונית"ובשל בעיות משמעת ו; וחדרי קירור לתוצרת החקלאית

.למשל השארת דלתות פתוחות והפעלת מערכות בשעות לא רצויות
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אריזה ושילוח,ייצור| תפעול 

פחת משמעותי נוצר בתהליך המיון הידני כתוצאה מחוסר עקביות בתהליך  •
ללא חלוקה ברורה בין משימות  , העובדים נמצאו באותו אזור אריזה. המיון
.וקווים

: מנגנון שילוח בעייתי•
oדבר שגרם לעיכובים בשילוח, כל הנהגים הגיעו באותה השעה  .
oלא היה נוהל העמסה וסידור המשאיות באופן שיטיב עם הסחורה  .
oהמשאיות נכנסו לפתח אולם האריזה ויצרו לחץ באולם.

סימון גזרות וקווי , ליקוט נקיים ללא סחורהאיזורי| סידור סביבת העבודה •

שילוט במחסנים כדי לייעל את העבודה והיערכות למשמרת לילה  , חלוקה

(.ליקוט מוקדם של פריטים מוגדרים)

יצירת פורמט הזמנות אחיד המתממשק עם המערכת  | תהליך ההזמנה •

.'עלהעלה 'המרכזית של 

,  שיבוץ עובד לכל שולחן| סדר ואחידות בהוצאת סחורה לקווי האריזה •

שקילה מוקדמת של  , יצירת סטנדים ייעודים לסיוע בשמירה על הסדר

.מוצרים אפשריים

. לניהול טבלת שליטה על ההזמנות וההעמסהשימוש בעמדה ממוחשבת •

הכנסת מדפסת והחלפת רישום ידני של מספר לקוח ומספר הזמנה  , בנוסף

.במדבקות מודפסות

קביעת נוהל העמסה ; קביעת סדר הגעה של משאיות המשלוחים| שילוח•

ושימוש ברמפות בצד  ; וסידור המשאית באופן מיטבי לשמירה על הסחורה

.המפעל למניעת כניסת משאיות לאולם

בשנה  ₪ 162,000הגברת התפוקה וחיסכון של •

בשנה₪ 200,000פוטנציאל הגדלת מכירות של •

טון בשנה50-חיסכון של פחת תוצרת חקלאית של כ•

תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

86,60020,0000.4

362,00025,0000.07

ייעול מערכת הקירור

ייעול נהלי העבודה

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״)

החזר השקעה
(שנים)

חומ״ג
(טון תוצרת חקלאית)

חשמל
(קוט״ש)

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

161,00087

507

448,600

IE&P• יועצים 

45,0000.194

פוטנציאל תועלת

הצעות הייעול

אתגרים
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